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สิ่งที่แนบมาด้วย 2 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”)  

ประจ าปี 2560 

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

1. การลงทะเบียน 

-  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน  (ตามข้อ 2 หรือข้อ 3) 
ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2560 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

- ให้มอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ 

กรณีนิติบคุคล 

- กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีแ้ก่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อน
เร่ิมประชมุ 

ก) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้
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ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึง่ออกโดยหนว่ยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนติิ
บคุคล (ถ้ามี) 

ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าหรับนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้อง
ของค าแปล 

 

3. การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงต้องเป็นการมอบฉนัทะให้กับบคุคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบริษัทฯ จะถือว่าการใช้สิทธิออกเสียง
ของตวัแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้เป็นการใช้สทิธิออกเสยีงตามจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่
มอบฉนัทะ หรือเป็นการใช้สทิธิออกเสยีงตามจ านวนสทิธิทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มอบฉนัทะ แล้วแตก่รณี 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ( ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง(ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลที่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหนงัสือรับรองนิติ
บุคคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 1 ปีนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล(ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้สง่มอบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลฉบบัลา่สดุ
ที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ (อายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีออกหนงัสอื) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ส่งมอบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หนว่ยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยูซ่ึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติ
บคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้องของ
ค าแปล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




